
Zasady zaliczania Grafów i sieci na studiach zaocznych w roku akad. 2005/06 
1. W ciągu semestru przeprowadzane są 2 kolokwia: na 4 i 7 zjeździe. 
2. Kolokwium trwa 1,5 godz. zegarowej, składa się z nie więcej niż 10 zadań i oceniane jest w 

skali od 0 do 20 punktów. 
3. Punkty z obu kolokwiów są sumowane i student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń, jeśli suma 

punktów wynosi co najmniej 21.  
Na podstawie sumy punktów wystawiana jest ocena końcowa z ćwiczeń wg skali: 
21 – 24 pkt ocena 3,0, 
25 – 28 pkt ocena 3,5, 
29 – 32 pkt ocena 4,0, 
33 – 36 pkt ocena 4,5, 
37 – 40 pkt ocena 5,0. 

4. Studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia dopuszczani są do egzaminu w sesji letniej. 
5. Egzamin trwa 2,0 godz. zegarowe, składa się z nie więcej niż 12 zadań i oceniany jest w skali  

od 0 do 40 punktów. 
6. Punkty z zaliczenia ćwiczeń i punkty z egzaminu są sumowane i na podstawie tej sumy 

wystawiana jest ocena końcowa z przedmiotu wg skali: 
41 – 48 pkt ocena 3,0, 
49 – 56 pkt ocena 3,5, 
57 – 64 pkt ocena 4,0, 
65 – 72 pkt ocena 4,5, 
73 – 80 pkt ocena 5,0. 

7. Studentom, którzy przystępują do egzaminu dwukrotnie (w sesji są dwa terminy) wystawia się 
ocenę końcową na podstawie liczby punktów uzyskanych w 2 terminie. 

8. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń na podstawie wyników kolokwiów przeprowadzonych w 
ciągu semestru tracą uzbierane punkty i przystępują w terminach egzaminu do kolokwium 
poprawkowego. 

9. Kolokwium poprawkowe trwa 2,0 godz. zegarowe, składa się z nie więcej niż 12 zadań i 
oceniane jest w skali od 0 do 40 punktów. 

10. Ocena z kolokwium poprawkowego jest oceną końcową z ćwiczeń i wystawiana jest wg tej 
samej skali punktowej. 

11. Studentom, którzy przystępują do kolokwium poprawkowego dwukrotnie (w sesji są dwa 
terminy) wystawia się ocenę końcową na podstawie liczby punktów uzyskanych w drugim 
terminie. 

12. Uzyskanie w pierwszym terminie kolokwium poprawkowego co najmniej 21 punktów 
dopuszcza do egzaminu w drugim terminie. 

13. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie kolokwium poprawkowego dopuszcza do 
egzaminu w sesji poprawkowej. 

14. Brak zaliczenia ćwiczeń po drugim terminie kolokwium poprawkowego oznacza konieczność 
powtórzenia przedmiotu w następnym roku akademickim. 
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